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ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

Ενότητα Πρώτη 

Σημείο 1 

Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και Κέντρα Ιερατικής Μαθητείας 

Η Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση παρέχεται στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και 
τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια. Η Μεταδευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 
παρέχεται στα Κέντρα Ιερατικής Μαθητείας. Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, τα Γενικά 
Εκκλησιαστικά Λύκεια και τα Κέντρα Ιερατικής Μαθητείας είναι αποκεντρωμένες 
περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου  
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εποπτεύονται από το ίδιο. 

Σημείο 2 

Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων 

1. Γενικός σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων είναι η φοίτηση νέων που επιθυμούν να 
εμβαθύνουν στην εκκλησιαστική, πνευματική και πολιτισμική παράδοση της Ανατολικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. 

2. Ειδικότεροι σκοποί των Εκκλησιαστικών Σχολείων είναι οι μαθητές/μαθήτριες: α) να 
οικοδομήσουν ένα ολοκληρωμένο μορφωτικό πλαίσιο/πεδίο γνώσης και κατανόησης της 
Ορθοδοξίας, ως εκκλησιαστικής, πνευματικής και πολιτισμικής παράδοσης, καθώς επίσης 
της θέσης και της αποστολής της στον σύγχρονο κόσμο, β) να διερευνήσουν τις κύριες 
πτυχές της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, λατρείας, πνευματικότητας, τέχνης, παράδοσης 
και ζωής και να ευαισθητοποιηθούν ως προς τη σύγχρονη δυναμική τους, γ) να αναπτύξουν 
το ήθος και την ταυτότητά τους, μέσα από ένα παιδαγωγικό πλαίσιο που διέπεται από τις 
αρχές της ελευθερίας και του σεβασμού του ανθρώπινου προσώπου και δ) να κατανοήσουν 
την ανάγκη για αλληλοσεβασμό και διάλογο μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών 
κοινοτήτων προς όφελος της κοινωνικής και θρησκευτικής ειρήνης. 

Σημείο 3 

Σκοπός των Κέντρων Ιερατικής Μαθητείας (Κ.Ι.Μ.) 

Αποκλειστικός σκοπός των Κέντρων Ιερατικής Μαθητείας είναι η εκπαίδευση υποψηφίων 

Κληρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, υψηλού μορφωτικού 

επιπέδου και εκκλησιαστικού ήθους, για την Ελλάδα και τις κοινότητες του Απόδημου 

Ελληνισμού. 

Σημείο 4 

Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Ε.) 

1. Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Ε.) το οποίο αποτελείται από 
επτά (7) μέλη. Από τα μέλη αυτά, δύο προτείνονται από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος μαζί με τους αναπληρωτές τους, ένα προτείνεται από την Ιερά 
Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης μαζί με τον αναπληρωτή του και τα υπόλοιπα, 
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μαζί με τους αναπληρωτές τους, προτείνονται  από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. 

2. Τα μέλη του Σ.Ε.Ε. πρέπει να είναι πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα 
της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, ιδίως δε, α) καθηγητές Πανεπιστημίων (Καθηγητές, 
Αναπληρωτές καθηγητές, Επίκουροι καθηγητές και Λέκτορες), β) σύμβουλοι ή πάρεδροι 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, γ) σχολικοί σύμβουλοι της δημόσιας 
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, δ) διευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων και Κέντρων 
Ιερατικής Μαθητείας, ε) καθηγητές της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής ή 
γενικής εκπαίδευσης και των Κέντρων Ιερατικής Μαθητείας, και στ) στελέχη της διοίκησης 
της εκπαίδευσης με εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητας του συμβουλίου. 

3. Τα μέλη του Σ.Ε.Ε. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος του Σ.Ε.Ε. καθώς και ο 
γραμματέας του, ο οποίος είναι μόνιμος διοικητικός υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας 
Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στο Σ.Ε.Ε. μετέχει 
ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής 
Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 

4. Η θητεία των μελών του Σ.Ε.Ε. είναι τρία (3) έτη. 

5. Το Σ.Ε.Ε. συνεδριάζει στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται διοικητικά από την Διεύθυνση 
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων. Τα μέλη του Σ.Ε.Ε τα 
οποία δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης 
μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι αποφάσεις του Σ.Ε.Ε. λαμβάνονται με 
απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μελών του. Με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του 
Σ.Ε.Ε. 

6. Η συμμετοχή στο Σ.Ε.Ε. είναι άμισθη. Τα έξοδα των μετακινήσεων του Προέδρου, των 
μελών και του Γραμματέα για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Σ.Ε.Ε. επιβαρύνουν 
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

7. Το Σ.Ε.Ε. είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για θέματα φοίτησης και λειτουργίας των 
εκπαιδευτικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και των Κ.Ι.Μ. 
σχετικά με: α) την ίδρυση, κατάργηση, αναστολή λειτουργίας και μεταφορά της έδρας των 
εκπαιδευτικών μονάδων, β) τον καθορισμό των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών για τα 
μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης γ) την κατάρτιση ή αναθεώρηση των προγραμμάτων 
σπουδών, δ) την προκήρυξη και συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές, τους Ιεροσπουδαστές 
και τους εκπαιδευτικούς, ε) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, εξετάσεις, 
διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών και των Ιεροσπουδαστών και την οργάνωση της 
μαθητικής και ιεροσπουδαστικής ζωής εν γένει και στ) τη μελέτη κάθε εκπαιδευτικού 
θέματος, το οποίο παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και αφορά γενικώς στη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής 
Εκπαίδευσης και των Κ.Ι.Μ. 

8. Για όλα τα θέματα που αφορούν τα Κ.Ι.Μ., η σύνθεση του Σ.Ε.Ε. διευρύνεται με τη 
συμμετοχή ενός μέλους που προτείνεται από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της 
Ελλάδος μαζί με τον αναπληρωτή του και ενός μέλους που προτείνεται από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο μαζί με τον αναπληρωτή του. Τα μέλη αυτά πρέπει να είναι πρόσωπα κύρους 
με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης 
του Ιερού Κλήρου, ιδίως δε, α) καθηγητές Πανεπιστημίων (Καθηγητές, Αναπληρωτές 
καθηγητές, Επίκουροι καθηγητές και Λέκτορες), β) σύμβουλοι ή πάρεδροι του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, γ) διευθυντές Κέντρων Ιερατικής Μαθητείας, δ) καθηγητές των 
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Κέντρων Ιερατικής Μαθητείας, και στ) Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της 
Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων των Δωδεκανήσων, αντιστοίχως. 

Ενότητα Β’ 

Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 

Σημείο 5 

Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας  Εκκλησιαστικών Σχολείων 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών κατόπιν πρότασης του Σ.Ε.Ε. ιδρύονται, καταργούνται, αναστέλλεται η 
λειτουργία ή μεταφέρεται η έδρα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και των Γενικών 
Εκκλησιαστικών Λυκείων. 

2. Σε περίπτωση που ένα Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή ένα Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο δεν 
συγκεντρώνει επί δύο (2) συνεχόμενα έτη τον αριθμό των εξήντα (60) φοιτώντων 
μαθητών/μαθητριών, αντιστοίχως, καταργείται αυτοδικαίως. Η Αθωνιάδα Εκκλησιαστική 
Ακαδημία και η Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή εξαιρούνται από την εφαρμογή της 
παρούσης ρύθμισης. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται  όλες οι 
λεπτομέρειες που συνδέονται με την κατάργηση ενός Εκκλησιαστικού Σχολείου και ιδίως 
αυτές που αφορούν την φύλαξη του αρχείου των μαθητικών θεμάτων, την αρμοδιότητα 
έκδοσης και χορήγησης σε κάθε ενδιαφερόμενο οποιουδήποτε αποδεικτικού ή αντιγράφου 
τίτλου σπουδών ή άλλου στοιχείου από τα περιλαμβανόμενα στο αρχείο, την διάθεση του 
εξοπλισμού του σχολείου, του οικοτροφείου και της βιβλιοθήκης και τη διαχείριση τυχόν 
χρηματικού υπολοίπου της σχολικής εφορίας. 

Σημείο 6 

Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή 

1. Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή (Ρ.Ε.Σ) ανήκει στην εκκλησιαστική εκπαίδευση. 
Υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία 
Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τα εκπαιδευτικά 
θέματα και από το Υπουργείο Οικονομικών για θέματα διοίκησης και διαχείρισης. 

2. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και εισήγηση του Πολυμελούς Συμβουλίου 
της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής καθορίζεται ο Οργανισμός Λειτουργίας της μέσω του 
οποίου εξειδικεύονται όλα τα θέματα που συνδέονται με την εκπαιδευτική, διοικητική και 
διαχειριστική λειτουργία της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδίως: α) την  από 1/1/1840 διαθήκη 
του Γεωργίου Ραδιόνωφ Ριζάρη, ιδρυτή της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, όπως έχει 
συμπληρωθεί και ισχύει μέχρι σήμερα και β) την κείμενη νομοθεσία για τα εθνικά 
κληροδοτήματα, για την δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση και για τα Κ.Ι.Μ. 

Σημείο 7 

Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία 

1. Η Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία ανήκει στην δευτεροβάθμια εκκλησιαστική 
εκπαίδευση. Υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εποπτεύεται από τη Γενική 
Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.   
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2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  κατόπιν πρότασης 
της κατά τα άρθρα 6 και 41 του από 10/9/1926 Ν.Δ. «περί κυρώσεως του  Καταστατικού 
Χάρτου του  Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.)» (Α’ 309) Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως (Δ.Ι.Σ.) της Ιεράς 
Κοινότητος του Αγίου Όρους καθορίζεται η Κανονιστική Διάταξη μέσω της οποίας 
εξειδικεύονται όλα τα θέματα που συνδέονται με την εκπαιδευτική, διοικητική και 
διαχειριστική λειτουργία της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδίως: α) το καθεστώς του Αγίου 
Όρους, β) τις ανάγκες των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, γ) την ιδιαίτερη σημασία του 
Αγίου Όρους για τον παγκόσμιο πολιτισμό και την Ορθοδοξία ειδικότερα και δ) την κείμενη 
νομοθεσία για την δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση. 

Σημείο 8 

Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων 

1. Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια (Ε.Γ.) στεγάζονται μαζί με τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια 
(Γ.Ε.Λ.) στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα, εξυπηρετούνται από το ίδιο εκπαιδευτικό και 
διοικητικό προσωπικό, διευθύνονται από τον ίδιο διευθυντή και υποδιευθυντή και 
λειτουργούν ως «Εκκλησιαστικό Σχολείο». Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη συστέγαση των 
Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, τη λειτουργία τους 
υπό ενιαία διεύθυνση, καθώς και οι αρμοδιότητες του διευθυντή και του υποδιευθυντή 
τους. 

2. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία  στεγάζονται σε κτήρια που διαθέτουν προς αυτό το σκοπό οι 
Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Ενορίες, οι Ιερές Μονές, τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, τα 
Ιδρύματα Κοινωφελούς ή Εκπαιδευτικού χαρακτήρα, το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
Δικαίου. Σε περίπτωση που τα εν λόγω κτήρια διατίθενται δωρεάν για την στέγαση των 
μονάδων της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης τότε οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, τα 
Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, τα Ιδρύματα Κοινωφελούς ή Εκπαιδευτικού χαρακτήρα και τα 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρους 
και τέλη. 

3. Τα κτήρια στα οποία στεγάζονται τα Εκκλησιαστικά Σχολεία πρέπει να πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τη στέγαση δημοσίων 
σχολείων. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υφιστάμενα κτήρια των Εκκλησιαστικών 
Σχολείων δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, υποχρεούνται εντός επτά (7) ετών να 
συμμορφωθούν με αυτές ή να στεγαστούν σε άλλο, κατάλληλο, κτίριο. Οι δαπάνες 
επισκευής ήδη υπάρχοντος κτιρίου ή κατασκευής ή ενοικίασης νέου κτιρίου για τη 
μεταστέγαση υφισταμένου εκκλησιαστικού σχολείου, μπορούν να καλύπτονται, εν όλω ή εν 
μέρει, από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

4. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τις παραχωρήσεις των ακινήτων ρυθμίζεται με 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών κατόπιν 
εισήγησης του Σ.Ε.Ε. 

Σημείο 9 

Διευθυντής Εκκλησιαστικού Σχολείου 

1. Την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία του Εκκλησιαστικού Σχολείου έχουν ο 
Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων. Όταν ο Διευθυντής ελλείπει, 
απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή. 

2. Ως Διευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων επιλέγονται δημόσιοι εκπαιδευτικοί της 
οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας στη δημόσια ή 
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ιδιωτική ή εκκλησιαστική εκπαίδευση εκ των οποίων τα δύο (2) έτη σε εκκλησιαστικό 
σχολείο, οι οποίοι απέχουν τουλάχιστον δύο (2) διδακτικά έτη από τη συμπλήρωση του 
προβλεπόμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας για την αυτοδίκαιη απόλυση από 
την υπηρεσία. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, υποψήφιοι για τη θέση του 
Διευθυντή μπορούν να είναι και δημόσιοι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδος οι οποίοι δεν 
έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη διδακτικής υπηρεσίας σε εκκλησιαστικό σχολείο. 

3. Τον Ιανουάριο κάθε δεύτερου έτους από την πρώτη εφαρμογή του παρόντος 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
προκήρυξη με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα και επιθυμούν 
να επιλεγούν ως Διευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων να υποβάλουν αίτηση που 
συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 
στην προκήρυξη. Αν παραιτηθεί ή εκλείψει Διευθυντής, τα καθήκοντα του Διευθυντή στο 
Εκκλησιαστικό Σχολείο ασκεί για το υπόλοιπο της θητείας ο Υποδιευθυντής και ελλείψει 
αυτού ορίζεται Διευθυντής για το υπόλοιπο της θητείας με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε. 

4. Δεν επιλέγεται ως διευθυντής και υποδιευθυντής Εκκλησιαστικού Σχολείου, 
εκπαιδευτικός: α) ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την 
ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Φ.Ε.Κ. 26/Α) ή για τον οποίον συντρέχουν τα 
κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα, β) του οποίου τα 
πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία 
επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας. Οι 
προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να 
συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης 
υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. 

5. Κάθε εκπαιδευτικός, που έχει τα τυπικά προσόντα, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση 
υποψηφιότητας για τρία (3) συνολικά Εκκλησιαστικά Σχολεία κατ’ ανώτατο όριο, με σειρά 
προτίμησης. Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο, 
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας 
Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

6. Η διαδικασία επιλογής Διευθυντών πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο 
αποτιμώνται τα αντικειμενικά κριτήρια των υποψηφίων. Στο δεύτερο στάδιο συμμετέχουν 
μόνο οι τρεις (3) πρώτοι υποψήφιοι ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο σύμφωνα με την κατάταξή 
τους στον σχετικό πίνακα μοριοδότησης ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο. Σε περίπτωση 
αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο ενός εκ των τριών πρώτων υποψηφίων, η διαδικασία 
συνεχίζεται με την συμμετοχή των υπολοίπων. Στο δεύτερο στάδιο αποτιμάται, μέσω 
συνέντευξης, η εν γένει προσωπικότητα, συγκρότηση και εγκόλπωση των γενικών και 
ειδικών σκοπών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους. 

Σημείο 10 

Προκήρυξη, χρόνος και διαδικασία υποβολής των αιτήσεων 

1. Εντός τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της θητείας των διευθυντών των Εκκλησιαστικών 
Σχολείων, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει την εκ νέου 
πλήρωση των θέσεων αυτών. Με την προκήρυξη προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
εκπαιδευτικοί, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, εντός της προβλεπόμενης στην προκήρυξη προθεσμίας. Η προκήρυξη 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  
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2. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος για τις θέσεις Διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων 
υποβάλλει υποχρεωτικώς ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Θρησκευτικής 
Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά του προσόντα-προϋποθέσεις, ως 
εξής: Α) Βιογραφικό σημείωμα, Β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης, Γ) 
Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, Δ) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε., Ε) 
Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων, Στ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν 
στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη 
συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και 
λήξης, κατά περίπτωση, Ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται 
ότι α) δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της 
προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με α οριζόμενα στο άρθρο 109 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της 
παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 
του ν. 4327/2015, Η) Δήλωση σειράς προτίμησης έως τριών (3) Εκκλησιαστικών Σχολείων, 
όπου θέτουν υποψηφιότητα. 

3. Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης 
Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να 
έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή 
άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε 
μεταβολή στη δήλωση προτίμησης, ενώ επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών 
δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από αυτή.  

5. Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ελέγχει τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων και αποκλείει με αιτιολογημένη απόφασή της τους υποψηφίους που δεν 
πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης. Ακολούθως ανακοινώνει τους πίνακες 
με τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις ενώπιον της Διεύθυνσης 
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών.  

7. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της 
Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, καταρτίζονται οι αναμορφωμένοι πίνακες και αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οπότε και εκκινεί το πρώτο στάδιο 
επιλογής. 

Σημείο 11 

Πρώτο Στάδιο Επιλογής 

1. Κριτήρια επιλογής του πρώτου σταδίου αποτελούν: α) Η επιστημονική – παιδαγωγική 
συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου 
και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και β) Η υπηρεσιακή κατάσταση και η 
καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του 
υποψηφίου. 
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2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο σχετικό πίνακα με βάση 
το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των παραπάνω 
κριτηρίων. Αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση του πίνακα μοριοδότησης του πρώτου 
σταδίου είναι η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας 
Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η προθεσμία 
κατάρτισης των πινάκων από την Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και ανάρτησής 
τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται 
στην προκήρυξη των θέσεων. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον της 
Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την 
ανάρτηση του πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

3. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της 
Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, καταρτίζονται οι πίνακες μοριοδότησης του πρώτου σταδίου και 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οπότε 
και εκκινεί το δεύτερο στάδιο επιλογής. 

4. Το μέγιστο δυνατό σύνολο μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές των 
Εκκλησιαστικών Σχολείων κατά το πρώτο στάδιο επιλογής ανέρχεται σε είκοσι τρεις (23), 
και αποτιμώνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του σημείου 13 και του σημείου 14 του 
παρόντος. 

Σημείο 12 

Αποτίμηση Κριτηρίου Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Συγκρότησης και 

κατάρτισης 

Η επιστημονική − παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση αποτιμάται με δέκα (10) 
μονάδες, κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

α) Διδακτορικό δίπλωμα: τέσσερις (4) μονάδες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: δύο και 
ήμισυ (2,5) μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα και 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 6 (έξι) μονάδες. Διδακτορικό 
δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν 
μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν 
μοριοδοτείται επιπροσθέτως.  

β) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: δύο (2) μονάδες εφόσον δεν ήταν αναγκαίο 
προσόν για το διορισμό, και μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ταυτόχρονα 
κάτοχος μοριοδοτούμενων τόσο διδακτορικού όσο και μεταπτυχιακού διπλώματος. Όλοι οι 
τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ινστιτούτο 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). 

γ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό: ήμισυ της μονάδας (0,5) 
μονάδα. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις δε μοριοδοτούνται 
αθροιστικά.  

δ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: ήμισυ της μονάδας (0,5) μονάδα. Οι 
εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 δεν μοριοδοτούνται. Για την πιστοποίηση 
επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε. υποβάλλονται και µοριοδοτούνται, βεβαιώσεις πιστοποίησης, οι 
οποίες ορίζονται από τα προβλεπόµενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. Γίνονται 
επίσης δεκτά και µοριοδοτούνται πιστοποιητικά γνώσεων χειρισµού Η/Υ, τα οποία έχουν 
εκδοθεί από φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, στο πλαίσιο 
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επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε 
βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. 

ε) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: ήμισυ της μονάδας (0,5) 
μονάδα.  

στ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: μία (1) 
μονάδα. Αν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης 
γλώσσας μοριοδοτείται μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η 
πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της 
μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας. Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση 
τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. Δεν 
μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας αν αυτή αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού. 

Σημείο 13 

Αποτίμηση Κριτηρίου υπηρεσιακής κατάστασης, διοικητικής και 

καθοδηγητικής εμπειρίας 

Η υπηρεσιακή κατάσταση και η διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία αποτιμάται με 
δεκατρείς (13) μονάδες, κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 10 µονάδες κατά ανώτατο όριο. Οι µονάδες αυτές 
υπολογίζονται µε βάση τη διδακτική υπηρεσία αποτιµώµενη µε 1 µονάδα για κάθε έτος 
πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής. 
Ειδικά, η διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. άνω των έξι (6) µηνών αποτιµάται συνολικά µε κατ΄ 
ανώτατο όριο µία (1) µονάδα, ενώ η διδακτική υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Σχολικού 
Συµβούλου, του υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών 
Θεµάτων στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, του Υπευθύνου Κέντρου Συµβουλευτικής και 
Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
(ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συµβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών 
Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), 
Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και 
του Υπευθύνου Σχολικών Βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» 
(ΕΠΕΑΚ) αποτιµάται µε 1 µονάδα για κάθε έτος και συνολικά, κατά ανώτατο όριο, με δύο 
(2) µονάδες. 

β) Διοικητική και καθοδηγητική εµπειρία: 3 µονάδες κατά ανώτατο όριο. Ειδικότερα: 

βα) Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, Σχολικού 
Συµβούλου, Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένου Γραφείου Εκπαίδευσης, 
Συντονιστή Εκπαίδευσης, Προϊσταµένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Αναπληρωτή Προϊσταµένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., 
Διευθυντή/ντριας σχολικής µονάδας ή Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., 
Διευθυντή/ντριας σε σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Διευθυντή/ντριας σε Δηµόσια 
Ι.Ε.Κ. και Διευθυντή/ντριας σε Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.): 0,5 µονάδα για 
κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιµάται µε 
δυόµισι (2,5) µονάδες κατά ανώτατο όριο. 

ββ) Άσκηση καθηκόντων προϊσταµένου σχολικής µονάδας, προϊσταµένου τµήµατος 
εκπαιδευτικών θεµάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή/ντριας σχολικής µονάδας, 
Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., Υποδιευθυντή/ντριας σε σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) σε Δηµόσια Ι.Ε.Κ. 
και σε Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), Υπευθύνου Τοµέα Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ.: 0,40 
µονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου 
αποτιµάται µε δύο (2) µονάδες κατά ανώτατο όριο. 
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βγ) Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή 
πολιτιστικών θεµάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, υπευθύνου Κέντρου Συµβουλευτικής 
και Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
(ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συµβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών 
Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), 
Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και 
Υπεύθυνοι σχολικών Βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΕΠΑΙΑΕΚ): 0,25 
µονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου 
αποτιµάται µε µία (1) µονάδα κατά ανώτατο όριο. 

Η άσκηση καθηκόντων σε περισσότερες από µία θέση από αυτές που περιγράφονται στα 
προηγούµενα τρία εδάφια µοριοδοτείται αθροιστικά, µε 2,5 µονάδες κατά ανώτατο όριο. 

βδ) Συµµετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά 
συµβούλια ή σε συµβούλια επιλογής στελεχών, ως αιρετό µέλος: 0,25 µονάδες για κάθε 
έτος και µέχρι 0,5 µονάδα κατά ανώτατο όριο. Παράλληλη συµµετοχή σε περισσότερα 
συµβούλια το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν µοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περίπτωση 
παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις των εδαφίων βα) έως βγ) της παρούσης 
παραγράφου δεν υπολογίζονται µονάδες από συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια ή σε 
συµβούλια επιλογής στελεχών. Για τη µοριοδότηση των αναπληρωµατικών αιρετών µελών 
των συµβουλίων απαιτείται συµµετοχή τους σε πέντε τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος. 

γ) Κατά την εφαρµογή των περιπτώσεων α) και β) της τρέχουσας παραγράφου, χρόνος 
βραχύτερος του έτους µοριοδοτείται µε το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας 
µοριοδότησης για κάθε τρίµηνο. Χρόνος µικρότερος του τριµήνου δεν υπολογίζεται. 

δ) Τα χρονικά διαστήµατα που µοριοδοτούνται ή που απαιτούνται ως προσόν για τη 
συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής, υπολογίζονται µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 

Σημείο 14 

Δεύτερο Στάδιο Επιλογής 

1. Η εν γένει προσωπικότητα, η συγκρότηση, η επαγγελματική ανάπτυξη, οι ικανότητες του 
υποψηφίου (όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα 
συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης διοικητικών, 
οργανωτικών και διδακτικών προβλημάτων, η ικανότητα δημιουργίας του κατάλληλου 
εκπαιδευτικού κλίματος κλπ) και, πρωτίστως, η εγκόλπωση των γενικών και ειδικών σκοπών 
της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους αποτιμάται μέσω προσωπικής 
συνέντευξης που διεξάγεται από το Σ.Ε.Ε. Ειδικά για την διεξαγωγή συνέντευξης για την 
επιλογή Διευθυντή της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, το Σ.Ε.Ε. διευρύνεται με την 
συμμετοχή δύο (2) μελών του Πολυμελούς Συμβουλίου της ΡΕΣ που προτείνονται από το 
Πολυμελές Συμβούλιο και πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στην παράγραφο 2 
του σημείου 4 για τα μέλη του Σ.Ε.Ε. 

2. Το Σ.Ε.Ε. μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω 
διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι 
κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή σε εκκλησιαστικό σχολείο. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το 
ποιοτικό πλαίσιο και η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης καθώς και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια. Ιδίως, λαμβάνεται μέριμνα ώστε κάθε μέλος του Σ.Ε.Ε. να δίνει 
ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία και να τηρούνται πρακτικά των ερωτήσεων και 
των απαντήσεων. Στο ποιοτικό πλαίσιο διεξαγωγής της συνέντευξης πρέπει να 
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συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση των υποψηφίων να υποβάλλουν Σχέδιο για την 
ανάπτυξη του Εκκλησιαστικού Σχολείου για την διεύθυνση του οποίου ενδιαφέρονται 
καθώς και η συνεκτίμηση ειδικών σπουδών ή αναγνωρισμένου έργου ή δράσεων ή 
ιδιοτήτων (πχ Κληρικός) που συνδέονται με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της 
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 

4. Το Σ.Ε.Ε. συντάσσει πίνακα μοριοδότησης του δεύτερου σταδίου, ανά Εκκλησιαστικό 
Σχολείο, και τον αποστέλλει στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης η οποία τον αναρτά 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι 
έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον του Σ.Ε.Ε. μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την 
ανάρτηση του πίνακα μοριοδότησης του δεύτερου σταδίου στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

5. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το Σ.Ε.Ε., η Διεύθυνση Θρησκευτικής 
Εκπαίδευσης αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων τον πίνακα μοριοδότησης του δεύτερου σταδίου. 

6. Το μέγιστο δυνατό σύνολο μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές των 
Εκκλησιαστικών Σχολείων κατά το δεύτερο στάδιο επιλογής ανέρχεται σε οκτώ (8). 

Σημείο 15 

Τελικός πίνακας επιλογής 

1. Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής 
διευθυντών ανά εκκλησιαστικό σχολείο σε φθίνουσα σειρά με βάση τη συνάθροιση της 
μοριοδότησης που έλαβαν στα δύο στάδια επιλογής. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

2. Κατά των τελικών πινάκων επιλογής διευθυντών ανά εκκλησιαστικό σχολείο μπορούν να 
υποβληθούν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών. 

3. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, οι 
αναμορφωμένοι πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και, μετά την κύρωσή τους, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Σημείο 16 

Τοποθέτηση Διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων 

1. Η τοποθέτηση των διευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων γίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Σ.Ε.Ε., με βάση 
τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον τελικό πίνακα επιλογής διευθυντών, ανά 
Εκκλησιαστικό Σχολείο, και την ιεράρχηση των δηλωθεισών προτιμήσεών τους. 

2. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή μη ικανοποίησης των απαιτούμενων 
κριτηρίων υποψηφιότητας σε κάποιο Εκκλησιαστικό Σχολείο, η επιλογή και η τοποθέτηση 
Διευθυντή πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Σ.Ε.Ε. με επιλογή ενός από τους εκπαιδευτικούς 
του Εκκλησιαστικού Σχολείου και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. 

Σημείο 17 

Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων 

1. Εάν ο αριθμός μαθητών/μαθητριών και τμημάτων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη γενική 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δικαιολογεί θέση υποδιευθυντή τότε αυτός επιλέγεται από 
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τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων και τοποθετείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης για θητεία που ακολουθεί τη θητεία του Διευθυντή. 

2. Μετά την τοποθέτηση των Διευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων, η Διεύθυνση 
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά 
προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, να υποβάλουν σχετική 
αίτηση στον Διευθυντή της οικείας Σχολικής μονάδας. 

3. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε Εκκλησιαστικού Σχολείου, σε συνεδρίασή του, 
συγκροτεί εφορευτική επιτροπή, προβαίνει σε μυστική ψηφοφορία και συντάσσει 
απόφαση επιλογής υποδιευθυντή. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μαζί με το 
πρακτικό της επιλογής διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής στη 
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, η οποία, αφού διενεργήσει τον έλεγχο της 
συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της 
απόφασης, ανά περίπτωση, την επικυρώνει ή την ακυρώνει, αιτιολογώντας πλήρως την 
απόφασή της αυτή. 

4. Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων γίνεται με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Σημείο 18 

Θητεία και ανάληψη υπηρεσίας  

1. Η τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων στις 
κενές θέσεις γίνεται για θητεία δύο (2) ετών, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η 
Ιουλίου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. 

2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Διευθυντή πριν λήξει η θητεία 
του, κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε., ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει 
με απόφασή του νέο Διευθυντή, για το υπόλοιπο της θητείας, κατά παρέκκλιση των 
κειμένων διατάξεων. 

Σημείο 19 

Απαλλαγή των διευθυντών και υποδιευθυντών από την άσκηση των 

καθηκόντων τους  

1. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών στα 
Εκκλησιαστικά Σχολεία, μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους 
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από 
αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του Σ.Ε.Ε.: α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς 
λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους ή β) για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε 
πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Στην περίπτωση κατά την οποία η 
απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων του αφορά τον Διευθυντή της Ριζαρείου 
Εκκλησιαστικής Σχολής, τότε το Σ.Ε.Ε., κατά τη συζήτηση του σχετικού θέματος, διευρύνεται 
με την συμμετοχή δύο (2) μελών του Πολυμελούς Συμβουλίου της ΡΕΣ που προτείνονται 
από το Πολυμελές Συμβούλιο και πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 του σημείου 4 για τα μέλη του Σ.Ε.Ε. 

2. Το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής μπορεί να ζητήσει την 
απαλλαγή διευθυντή ή υποδιευθυντή για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. 

3. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων δεν επιτρέπεται να 
λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή απόκτηση διδακτορικού 
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διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την 
υποβολή σχετικής αίτησης.  

Σημείο 20 

Μετάθεση - τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών μετά τη λήξη της 

θητείας τους  

1. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων μπορούν κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με 
τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μετάθεσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά 
τη λήξη της θητείας τους ως διευθυντών ή υποδιευθυντών κατά περίπτωση.  

2. Οι υπηρετούντες σε θέσεις διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων, επανέρχονται μετά τη 
λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, στις θέσεις που ανήκουν οργανικά ή 
που μετατέθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 

3. Διευθυντής Εκκλησιαστικού Σχολείου, το οποίο καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του 
για το υπόλοιπο της θητείας του σε κενή θέση διευθυντή άλλου Εκκλησιαστικού Σχολείου, 
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση 
του Σ.Ε.Ε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική 
του θέση. 

Σημείο 21 

Σύλλογος Διδασκόντων 

Ο σύλλογος διδασκόντων ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες 
διατάξεις για τα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο 
σύλλογος διδασκόντων των Εκκλησιαστικών Σχολείων μπορεί, ύστερα από εισήγηση του 
Διευθυντή να ορίζει δύο καθηγητές ειδικότητας ως συντονιστές για τα μαθήματα συγγενών 
ειδικοτήτων που διδάσκονται, αντίστοιχα. 

Σημείο 22 

Φοίτηση μαθητών και μαθητριών 

1. Δικαίωμα φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια 
έχουν απόφοιτοι, ανεξαρτήτως φύλου, των δημόσιων ή ιδιωτικών δημοτικών σχολείων ή 
γυμνασίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής. Ειδικότερα στην Αθωνιάδα 
Εκκλησιαστική Ακαδημία δεν επιτρέπεται η φοίτηση μαθητριών εφόσον στεγάζεται εντός 
του Αγίου Όρους. 

2. Η διάρκεια της φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και τα Γενικά Εκκλησιαστικά 
Λύκεια είναι ίδια με τη διάρκεια φοίτησης στα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους αποφοίτους των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και των 
Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων χορηγείται, αντιστοίχως, απολυτήριο ισότιμο με αυτό των 
Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
παρέχοντάς τους δικαίωμα συμμετοχής στο εκάστοτε ισχύον σύστημα εισαγωγής στην 
ανώτατη εκπαίδευση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους 
μαθητές των Γενικών Λυκείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Σημείο 23 

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών 

1. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/μαθητριών στην Α' τάξη κάθε Εκκλησιαστικού 
Γυμνασίου και στην Α’ Τάξη κάθε Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου για κάθε σχολικό έτος 
καθορίζεται με απόφαση του Σ.Ε.Ε., αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του, 
και ανακοινώνεται το αργότερο έως τις 30 Απριλίου εκάστου έτους. Οι γονείς ή οι 
κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 
επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Εκκλησιαστικό Σχολείο της επιλογής τους 
κατά το χρονικό διάστημα από 10 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους. 

2. H εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών στην Α’ Τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και 
στην Α’ Τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων πραγματοποιείται κατόπιν γραπτών 
εξετάσεων στα μαθήματα της Γλώσσας, των Θρησκευτικών και των Μαθηματικών για την Α’ 
Τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των 
Θρησκευτικών και της Πληροφορικής στην Α’ Τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων. Η 
διαδικασία  επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε 
σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 11 
Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους και ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα επιλογής με 
φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία διεξαγωγής των 
εξετάσεων, την επιλογή θεμάτων και  την αξιολόγηση των υποψηφίων καθορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

3. Η επιλογή των μαθητών/μαθητριών στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά 
Εκκλησιαστικά Λύκεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος σημείου, γίνεται 
ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. 

4. Εάν υπάρξουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ’ τάξεις του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου από 
μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών/μαθητριών ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι 
κενές θέσεις συμπληρώνονται κατόπιν κατατακτηρίων γραπτών εξετάσεων σύμφωνα με 
τους όρους της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της 
παραγράφου 2 του παρόντος σημείου. Δεν επιτρέπονται μεταγραφές μαθητών/μαθητριών 
από οποιοδήποτε τύπου Λυκείου στην Β’ και Γ’ Τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου. 

Σημείο 24 

Προγράμματα Σπουδών και λειτουργία ομίλων 

1. Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια ακολουθούν το αναλυτικό 
και ωρολόγιο πρόγραμμα της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
τροποποιημένο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν 
εισήγησης του Σ.Ε.Ε. και γνώμης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ώστε να 
περιλαμβάνονται μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης που υπηρετούν την επίτευξη του 
γενικού σκοπού και των ειδικότερων σκοπών των Εκκλησιαστικών Σχολείων.  

2. Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια λειτουργούν υποχρεωτικά όλες οι Ομάδες Μαθημάτων 
Προσανατολισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α’ 193), όπως κάθε φορά 
ισχύει. 

3. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων 
εκκλησιαστικής ειδίκευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε. Ως δεύτερη ξένη γλώσσα στα Εκκλησιαστικά 
Γυμνάσια και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια ορίζεται μία εκ των Ρωσική, Αραβική, Σερβική 
και Ρουμανική. Οι διαδικασίες για την πρόσληψη των διδασκόντων των προαναφερθέντων 
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γλωσσών και κάθε είδους σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης 
του Σ.Ε.Ε. και γνώμης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.). ρυθμίζονται θέματα που 
αφορούν στην καλλιέργεια της εκκλησιαστικής γλώσσας (της γλώσσας της Καινής Διαθήκης, 
της γλώσσας των πατερικών κειμένων και της γλώσσας της εκκλησιαστικής διοίκησης). 

5. Το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 42 ώρες 
εβδομαδιαίως. Οι επιπλέον ώρες διδασκαλίας του υποχρεωτικού ωρολογίου 
προγράμματος των Εκκλησιαστικών Σχολείων σε σχέση με το υποχρεωτικό ωρολόγιο 
πρόγραμμα της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτό διαμορφώνεται 
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις, διατίθενται αποκλειστικά για τα μαθήματα 
εκκλησιαστικής ειδίκευσης με την εξαίρεση της Γ’ Λυκείου στην οποία οι επιπλέον ώρες 
διδασκαλίας διατίθενται αποκλειστικά για τα μαθήματα της Ομάδας Μαθημάτων 
Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι μαθητές/μαθήτριες. 

6. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών/μαθητριών του 
Εκκλησιαστικού Σχολείου με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, που εγκρίνεται από το 
Σ.Ε.Ε, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. 
Οι όμιλοι λειτουργούν εκτός του ωρολογίου προγράμματος σύμφωνα με την απόφαση 
ίδρυσής τους. 

7. Η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων στους ομίλους 
γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στον διευθυντή της σχολικής 
μονάδας και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος στο 
Εκκλησιαστικό Σχολείο. Η εγγραφή στους ομίλους των μαθητών/μαθητριών που φοιτούν 
στις δημόσιες σχολικές μονάδες μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής γίνεται με απόφαση 
του διευθυντή του Εκκλησιαστικού Σχολείου, ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική 
μέριμνα και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος στο Εκκλησιαστικό 
Σχολείο και του διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής/μαθήτρια. 

8. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των μαθητών/μαθητριών ως προς τη συμμετοχή τους στη 
λειτουργική ζωή της Εκκλησίας καθορίζονται με απόφαση του Σ.Ε.Ε. 

Σημείο 25 

Δικαιώματα Μαθητών και Μαθητριών 

Οι μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής 
Εκπαίδευσης δικαιούνται τις παροχές και τις διευκολύνσεις, που προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, ιδίως σε 
ό,τι αφορά στη χορήγηση δωρεάν διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων, τις 
μετακινήσεις και τις υποτροφίες. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Σ.Ε.Ε., προσαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις στις 
ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής 
Εκπαίδευσης. 

Σημείο 26 

Διδακτικό Προσωπικό των Εκκλησιαστικών Σχολείων 

1. Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Εκκλησιαστικών Σχολείων υπηρετούν 
εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται για τον σκοπό 
αυτό επί δύο (2) συνεχή έτη. Ο μέγιστος χρόνος υπηρεσίας σε Εκκλησιαστικά Σχολεία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη συνεχώς ή διακεκομμένα. Σε εξαιρετικές 
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περιπτώσεις και για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών μπορούν να προσλαμβάνονται 
εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι από τους κατά περίπτωση ισχύοντες πίνακες 
της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κατά 
τη σειρά κατάταξής τους, από τις ετήσιες  πιστώσεις της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. 

2. Ειδικά για την απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική 
Ακαδημία απαιτείται η συνυποβολή μαζί με την αίτηση του εκπαιδευτικού και της έγκρισης 
της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.7626/6/ΑΣ/1785/1987 (ΦΕΚ 
765 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει. 

Σημείο 27 

Προκήρυξη, χρόνος και διαδικασία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης 

1. Εντός τριών μηνών πριν τη λήξη της θητείας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που 
υπηρετούν στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
προκηρύσσει την εκ νέου πλήρωση των θέσεων αυτών κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε. για τον 
αριθμό και τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία του 
Εκκλησιαστικού Σχολείου. Με την προκήρυξη προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
εκπαιδευτικοί, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, εντός της προβλεπόμενης στην προκήρυξη προθεσμίας. Η προκήρυξη 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και 
κοινοποιείται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν υποχρεωτικώς ταχυδρομικά ή/και 
ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας 
Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αίτηση και φάκελο 
υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν τα τυπικά τους προσόντα-προϋποθέσεις, ως εξής: Α) Βιογραφικό σημείωμα, 
Β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης, Γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, 
Δ) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε., Ε) Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων, Στ) 
Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην 
καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, 
τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση, Ζ) Δήλωση 
σειράς προτίμησης έως τριών (3) Εκκλησιαστικών Σχολείων, όπου θέτουν υποψηφιότητα. 

3. Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης 
Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να 
έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή 
άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε 
μεταβολή στη δήλωση προτίμησης, ενώ επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών 
δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών από αυτή.  

5. Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και 
αποκλείει με αιτιολογημένη απόφασή της τους υποψηφίους που δεν πληρούν τους όρους 
του νόμου και της προκήρυξης. Ακολούθως αναρτά τους πίνακες με τα ονόματα των 
υποψηφίων που πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις ενώπιον της Διεύθυνσης 
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών.   
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7. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, 
καταρτίζονται οι αναμορφωμένοι πίνακες και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οπότε και εκκινεί το πρώτο στάδιο επιλογής. 

Σημείο 28 

Πρώτο Στάδιο Επιλογής 

1. Κριτήρια επιλογής του πρώτου σταδίου αποτελούν: α) Η επιστημονική – παιδαγωγική 
συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου 
και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και β) Η υπηρεσιακή κατάσταση και τυχόν 
καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του 
υποψηφίου. 

2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο σχετικό πίνακα με βάση 
το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των παραπάνω 
κριτηρίων. Αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση του πίνακα μοριοδότησης του πρώτου 
σταδίου είναι η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης. Η προθεσμία κατάρτισης των 
πινάκων από την Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και ανάρτησής τους στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται στην 
προκήρυξη των θέσεων. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις ενώπιον της Διεύθυνσης 
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την 
ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.  

4. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, 
καταρτίζονται οι αναμορφωμένοι πίνακες και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οπότε και εκκινεί το δεύτερο στάδιο επιλογής. 

3. Το μέγιστο δυνατό σύνολο μονάδων κατά το πρώτο στάδιο επιλογής ανέρχεται σε είκοσι 
τρία (23) και αποτιμώνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του σημείου 30 και του σημείου 31 
του παρόντος. 

Σημείο 29 

Αποτίμηση Κριτηρίου Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Συγκρότησης και 

Κατάρτισης 

Η επιστημονική − παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση αποτιμάται με εννέα (9) μονάδες 
κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

α) Διδακτορικό δίπλωμα: τέσσερις (4) μονάδες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 
μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα και Μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 6 (έξι) μονάδες. Διδακτορικό δίπλωμα ή 
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν 
μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν 
μοριοδοτείται επιπροσθέτως.  

β) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: δύο (2) μονάδες εφόσον δεν ήταν αναγκαίο 
προσόν για το διορισμό, και μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ταυτόχρονα 
κάτοχος μοριοδοτούμενων τόσο διδακτορικού όσο και μεταπτυχιακού διπλώματος. Όλοι οι 
τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ινστιτούτο 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).  
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γ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό: ήμισυ της μονάδας (0,5) 
μονάδα. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις δε μοριοδοτούνται 
αθροιστικά.  

δ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: ήμισυ της μονάδας (0,5) μονάδα. Οι 
εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 δεν μοριοδοτούνται.  

ε) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: ήμισυ της μονάδας (0,5) 
μονάδα.  

στ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: μία (1) 
μονάδα. Αν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης 
γλώσσας μοριοδοτείται μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η 
πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της 
μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας. Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση 
τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π.  

Σημείο 30 

Αποτίμηση Κριτηρίου Υπηρεσιακής κατάστασης, Διοικητικής και 

Καθοδηγητικής Εμπειρίας 

Η υπηρεσιακή κατάσταση και η τυχόν διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία αποτιμάται με 
δεκατέσσερις (14) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:  

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: έντεκα (11) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές 
υπολογίζονται με βάση τη διδακτική υπηρεσία αποτιμώμενη με μία (1) μονάδα για κάθε 
έτος. Ως εκπαιδευτική υπηρεσία ορίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και την 
ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών 
αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 
διδασκαλίας. Ως διδακτική υπηρεσία λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες 
Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία Σχολικού 
συμβούλου, δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε 
θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων 
και Σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, 
ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων. 

β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους 
Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους 
Διευθυντές Εκπαίδευσης. Ειδικότερα: αα) Άσκηση καθηκόντων περιφερειακού Διευθυντή 
εκπαίδευσης, Σχολικού συμβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου 
εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή 
Σχολικής μονάδας, Διευθυντή Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Διευθυντή Ε.Κ., 
υπεύθυνου ΚΠΕ: ήμισυ της μονάδας (0,5) για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε 
θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Άσκηση 
καθηκόντων προϊσταμένου Σχολικής μονάδας, προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών 
θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή Σχολικής μονάδας, Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., 
Υπευθύνου Τομέα Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας 
ή πολιτιστικών θεμάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής 
και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων: ένα τέταρτο της μονάδας 
(0,25) για κάθε έτος και μέχρι μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Η άσκηση καθηκόντων σε 
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περισσότερες από μία θέση από αυτές που περιγράφονται στα προηγούμενα δύο εδάφια 
μοριοδοτείται αθροιστικά, με δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. ββ) Συμμετοχή σε 
κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε 
συμβούλια επιλογής στελεχών, ως αιρετό μέλος: ένα τέταρτο της μονάδας (0,25) για κάθε 
έτος και μέχρι μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Παράλληλη συμμετοχή σε περισσότερα 
συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περίπτωση 
παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα΄ δεν 
υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια 
επιλογής στελεχών. Για τη μοριοδότηση των αναπληρωματικών αιρετών μελών των 
συμβουλίων απαιτείται συμμετοχή τους σε πέντε τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος. 

γ) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄, χρόνος διδακτικής υπηρεσίας 
των εκπαιδευτικών ή καθοδηγητικής ή διοικητικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους 
μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε 
τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται. 

Σημείο 31 

Δεύτερο Στάδιο Επιλογής 

1. Η εν γένει προσωπικότητα, η συγκρότηση, η επαγγελματική ανάπτυξη, οι ικανότητες του 
υποψηφίου (όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα 
συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης διοικητικών, 
οργανωτικών και διδακτικών προβλημάτων, η ικανότητα δημιουργίας του κατάλληλου 
εκπαιδευτικού κλίματος κλπ) και, πρωτίστως, η εγκόλπωση των γενικών και ειδικών σκοπών 
της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους αποτιμάται μέσω προσωπικής 
συνέντευξης που διεξάγεται από το Σ.Ε.Ε. 

2. Το Σ.Ε.Ε. μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω 
διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι 
κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του εκπαιδευτικού σε εκκλησιαστικό σχολείο. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το 
ποιοτικό πλαίσιο και η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης καθώς και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια. Ιδίως, λαμβάνεται μέριμνα ώστε κάθε μέλος του Σ.Ε.Ε. να δίνει 
ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία και να τηρούνται πρακτικά των ερωτήσεων και 
των απαντήσεων. Στο ποιοτικό πλαίσιο διεξαγωγής της συνέντευξης πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται η συνεκτίμηση ειδικών σπουδών ή αναγνωρισμένου έργου ή δράσεων 
ή ιδιοτήτων (πχ Κληρικός) που συνδέονται με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της 
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 

4. Το Σ.Ε.Ε. συντάσσει πίνακα μοριοδότησης του δεύτερου σταδίου, ανά Εκκλησιαστικό 
Σχολείο, και τον αποστέλλει στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης η οποία τον αναρτά 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι 
έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον του Σ.Ε.Ε. μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την 
ανάρτηση του πίνακα μοριοδότησης του δεύτερου σταδίου στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

5. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το Σ.Ε.Ε., η Διεύθυνση Θρησκευτικής 
Εκπαίδευσης αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων τον πίνακα μοριοδότησης του δεύτερου σταδίου. 

6. Το μέγιστο δυνατό σύνολο μονάδων της συνέντευξης ανέρχεται σε δώδεκα (12). 
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Σημείο 32 

Τελικός Πίνακας Επιλογής Εκπαιδευτικών 

1. Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής των 
εκπαιδευτικών ανά εκκλησιαστικό σχολείο σε φθίνουσα σειρά με βάση τη συνάθροιση της 
μοριοδότησης που έλαβαν στα δύο στάδια επιλογής. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

2. Κατά των τελικών πινάκων επιλογής εκπαιδευτικών ανά εκκλησιαστικό σχολείο μπορούν 
να υποβληθούν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών.  

3. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, το 
Σ.Ε.Ε. αποστέλλει τους αναμορφωμένους πίνακες στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) το οποίο υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι τελικοί πίνακες, αφού κυρωθούν από τον 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Σημείο 33 

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία 

1. Η τοποθέτηση των επιλεγέντων εκπαιδευτικών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία γίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με βάση τη σειρά κατάταξής 
τους στον τελικό πίνακα επιλογής, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο, και την ιεράρχηση των 
δηλωθεισών προτιμήσεών τους. 

2. Στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ρ.Ε.Σ, για την κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία 

αφορούν κυρίως σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ή στο μάθημα της δεύτερης 

ξένης γλώσσας και, έως και τη 15η Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους, δεν έχει καταστεί 

δυνατή η πλήρωσή τους, προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί 

σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος σημείου, με την ανάληψη του σχετικού 

μισθολογικού κόστους εξολοκλήρου και αμιγώς από ίδιους πόρους του Ιδρύματος ως μη 

επιχορηγούμενου από τον τακτικό προϋπολογισμό. 

3. Το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του Διευθυντή, του Υποδιευθυντή και των λοιπών 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι το ίδιο με το ωράριο των 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια της δημόσιας 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε., μπορεί να τροποποιείται το διδακτικό 
ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση του Σ.Ε.Ε. μπορούν να προσαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για 
το εκπαιδευτικό προσωπικό της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τις 
εκπαιδευτικές άδειες, την επιμόρφωση και την μετεκπαίδευση στις ιδιαίτερες συνθήκες 
λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων. 

5. Για την διδασκαλία μαθημάτων του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής της δευτεροβάθμιας 
εκκλησιαστικής εκπαίδευσης απαιτείται ως πρόσθετο προσόν το Δίπλωμα Βυζαντινής 
Μουσικής που χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς. 
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Σημείο 34 

Ποιμαντική ευθύνη των Εκκλησιαστικών Σχολείων 

Με απόφαση του επιχωρίου Μητροπολίτη ορίζεται τουλάχιστον ένας Ιερέας ο οποίος 
κατέχει οργανική θέση Εφημερίου στην ίδια Μητρόπολη και έχει την ποιμαντική ευθύνη για 
όσους μαθητές και μαθήτριες του Εκκλησιαστικού Σχολείου παράσχουν τη σύμφωνη γνώμη 
τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στην Αθωνιάδα 
Εκκλησιαστική Ακαδημία. 

Σημείο 35 

Διοικητική στελέχωση των Εκκλησιαστικών Σχολείων 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των κατά 
περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε. μπορούν να συνιστώνται 
θέσεις για την διοικητική στελέχωση και την επιστημονική υποστήριξη της λειτουργίας των 
Εκκλησιαστικών Σχολείων και να ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την διαδικασία 
πλήρωσής τους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπηρετούντων σε αυτές καθώς και 
κάθε σχετική λεπτομέρεια. 

2. Σε περίπτωση κατάργησης ή μεταφοράς της έδρας ή αναστολής λειτουργίας 

Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, σύμφωνα με το σημείο 5 

του παρόντος, θέματα που τυχόν προκύπτουν για το διοικητικό προσωπικό ρυθμίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

3. Με απόφαση του επιχώριου Μητροπολίτη και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Σ.Ε.Ε. 
επιτρέπεται η πλήρης ή μερική απόσπαση προσωπικού της επιχώριας Ιεράς Μητρόπολης 
που υπηρετεί σε θέση Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση των διοικητικών 
και λειτουργικών αναγκών του Εκκλησιαστικού Σχολείου. Το παρόν σημείο δεν εφαρμόζεται 
στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή. 

4. Η διαδικασία πρόσληψης, η πρόσληψη και η αμοιβή του διοικητικού προσωπικού της 
Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής βαρύνει τις 
ίδιες. 

Σημείο 36 

Σύνδεση με φορείς 

1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία μπορεί να συνδέονται: α) με τις Θεολογικές σχολές και τις 
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας, β) με εκκλησιαστικά ιδρύματα 
εκπαιδευτικού ή μορφωτικού σκοπού, γ) με Ιερές Μονές, δ) με ερευνητικούς φορείς και ε) 
με κοινωφελή ιδρύματα. Με κάθε φορέα μπορεί να συνδέονται περισσότερα του ενός 
Εκκλησιαστικά Σχολεία. Για συγκεκριμένες δραστηριότητες το Εκκλησιαστικό Σχολείο, με 
απόφαση του Σ.Ε.Ε. μπορεί να συνεργάζεται και με τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. ή με άλλους 
φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

2. Η σύνδεση των Εκκλησιαστικών Σχολείων με τους φορείς γίνεται με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο 
της σύνδεσης, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία. 
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Σημείο 37 

Σύνδεση με τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία συνδέονται με τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας 
δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής τους για θέματα 
που αφορούν τη δημιουργία ομίλων μαθητών. 

2. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία συνδέονται με τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας 
δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής τους για θέματα 
που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αυτής της περιοχής. Στην 
περίπτωση αυτή το εκκλησιαστικό σχολείο λειτουργεί ως φορέας ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης και διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες και συνεργασίες μεταξύ των σχολικών 
μονάδων και των εκπαιδευτικών. 

3. Η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή κάθε Εκκλησιαστικού Σχολείου ορίζεται με απόφαση 
του Σ.Ε.Ε. 

4. Με απόφαση του Σ.Ε.Ε. εγκρίνεται η σύνδεση των Εκκλησιαστικών Σχολείων με σχολικές 
μονάδες της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διαδικασίες για τα δημόσια σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σημείο 38 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Εκκλησιαστικών Σχολείων και του 

προσωπικού τους 

1. Η συστηματική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων και 
του εκπαιδευτικού προσωπικού τους έχει σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της 
ποιότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών 
αποτελεσμάτων σε σχέση με τον γενικό σκοπό και τους ειδικότερους σκοπούς των 
Εκκλησιαστικών Σχολείων. 

2. Η διαδικασία, ο τρόπος, οι μέθοδοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων του 
Διευθυντή και του υποδιευθυντή, των Εκκλησιαστικών Σχολείων καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε. 

Σημείο 39 

Χρηματοδότηση Εκκλησιαστικών Σχολείων 

1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία χρηματοδοτούνται από τις πηγές και με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που χρηματοδοτούνται τα σχολεία της δημόσιας δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

2. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να επιχορηγεί τις Σχολικές 
Εφορίες των Εκκλησιαστικών Σχολείων. 

2. Η διαχείριση των χρημάτων γίνεται από τη Σχολική Εφορεία του Εκκλησιαστικού 
Σχολείου. 

Σημείο 40 

Σχολική Εφορεία 

1. Σε κάθε Εκκλησιαστικό Σχολείο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας του συνίσταται 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Εφορεία». Σε περίπτωση 
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συστέγασης Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου λειτουργεί μια 
κοινή Σχολική Εφορεία. Το διοικητικό  συμβούλιο της Σχολικής Εφορείας έχει διετή θητεία 
και αποτελείται από πέντε τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους ως εξής: α) τον 
επιχώριο Μητροπολίτη ως Πρόεδρο τον οποίο αναπληρώνει ο Πρωτοσύγκελος, β) τον 
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του Εκκλησιαστικού Σχολείου με το 
νόμιμο αναπληρωτή του, γ) τον Διευθυντή του Εκκλησιαστικού Σχολείου, τον οποίο 
αναπληρώνει ο υποδιευθυντής, δ) ένα εξέχον μέλος της τοπικής κοινωνίας που 
υποδεικνύεται από τον επιχώριο Μητροπολίτη με τον αναπληρωτή του και ε) έναν 
εκπρόσωπο του οικείου Δήμου που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η 
Σχολική Εφορεία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη της θητείας της απερχόμενης 
Εφορείας και αναλαμβάνει καθήκοντα με τη λήξη της τελευταίας. 

2. Σε περίπτωση που εκλείψει ο Μητροπολίτης, καθίσταται αυτοδικαίως τακτικό μέλος της 
Σχολικής Εφορείας ο Τοποτηρητής με σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου μέχρι την πλήρωση 
της θέσεως του Μητροπολίτη και την ανάληψη των καθηκόντων του, οπότε ο τελευταίος 
εγκαθίσταται στη θέση του Προέδρου με νέα πράξη. Μέχρι τότε, η Σχολική Εφορεία ασκεί 
κανονικά όλες τις αρμοδιότητες της υπό τη συγκεκριμένη σύνθεση. 

3. Η Σχολική Εφορεία συνεδριάζει, τακτικώς δύο φορές το μήνα και εκτάκτως με πρόσκληση 
του Προέδρου ή κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του Διευθυντή του Εκκλησιαστικού Σχολείου ή 
δύο μελών της, όπου θα αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα και οι σπουδαίοι λόγοι 
που επιβάλλουν την έκτακτη συνεδρίαση της. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Διευθυντής του 
Εκκλησιαστικού Σχολείου και χρέη γραμματέα ένας εκ των καθηγητών του Εκκλησιαστικού 
Σχολείου που ορίζεται από τον Διευθυντή. 

4. Έργο κάθε Σχολικής Εφορείας είναι: α) η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται 
για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του οικείου Εκκλησιαστικού Σχολείου 
(θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών 
κ.λπ.), β) η αμοιβή του κάθε είδους βοηθητικού και εποχικού προσωπικού (συνεργείο 
καθαρισμού κλπ), γ) η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση του, δ) η επιμέλεια 
και η προμήθεια του κάθε είδους εξοπλισμού τους (έπιπλα και εξοπλιστικά είδη, βιβλία για 
τη βιβλιοθήκη κλπ), ε) η είσπραξη και διαχείριση εσόδων που προέρχονται ιδίως από τις 
επιχορηγήσεις των δήμων, τις κρατικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις από 
άλλες πηγές, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, χρηματοδότηση από τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΑΕΙ με το οποίο τυχόν συνδέονται ή από τυχόν άλλο 
συνδεδεμένο φορέα σύμφωνα με το σημείο 37 του παρόντος και από  παροχές τρίτων, στ) 
η είσπραξη και διαχείριση εσόδων από προαιρετικές εισφορές του συλλόγου 
γονέων/κηδεμόνων για συγκεκριμένο έργο ή σκοπό, εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις, 
εκμετάλλευση του κυλικείου και κάθε άλλη πρόσοδο, ζ) η διενέργεια των πληρωμών για τις 
παραπάνω δαπάνες και η) η λήψη κάθε άλλου σχετικού μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για 
τη στήριξη της λειτουργίας του. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε., μπορεί να ανατίθενται και άλλες 
αρμοδιότητες στη Σχολική Εφορεία, σχετικές με την ανωτέρω αποστολή της. 

5. Η αποδοχή εσόδων που προέρχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής 
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν 
εισήγησης του Σ.Ε.Ε. 

6. Οι διατάξεις για τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και τη ρύθμιση των οικονομικών 
και άλλων θεμάτων τους εφαρμόζονται και για τις Σχολικές Εφορείες, εκτός και εάν ορίζεται 
διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
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7. Η συγκρότηση των νέων Σχολικών Εφορειών και η ανάληψη των καθηκόντων τους, κατά 
τις διαδικασίες των ανωτέρω παραγράφων, ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών 
από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι τότε οι υπηρετούσες Σχολικές Εφορείες 
συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους. 

8. Ειδικά στην περίπτωση της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, τα καθήκοντα και οι 
αρμοδιότητες της Σχολικής Εφορείας ασκούνται από το Πολυμελές Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ. 
ενώ στην περίπτωση της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας η σύνθεση, οι 
αρμοδιότητες και κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Σχολικής Εφορείας καθορίζεται 
με την Κανονιστική Διάταξη για τη λειτουργία της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. 

Σημείο 41 

Μαθητική Εστία 

1. Σε κάθε Εκκλησιαστικό Σχολείο μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί Μαθητική Εστία για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών σίτισης και διαμονής των μαθητών/μαθητριών. 

2. Τα πάσης φύσεως έξοδα της Μαθητικής Εστίας βαρύνουν την Εστία Εκκλησιαστικής 
Εκπαίδευσης εκτός από τη Μαθητική Εστία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής τα έξοδα 
της οποίας βαρύνουν τη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, τη Μαθητική Εστία της Αθωνιάδας 
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας τα έξοδα της οποίας βαρύνουν την Ιερά Κοινότητα του Αγίου 
Όρους και τις Μαθητικές Εστίες της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης και της 
Πατμιάδας Σχολής τα έξοδα των οποίων βαρύνουν την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της 
Εκκλησίας της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, αντίστοιχα. 

3. Για την λειτουργία της Μαθητικής Εστίας απαιτείται η έκδοση άδειας από τον Υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο τύπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. 

4. Οι Μαθητικές Εστίες λειτουργούν υπό την εποπτεία της Εστίας Εκκλησιαστικής 
Εκπαίδευσης εκτός της Μαθητικής Εστίας της Ρ.Ε.Σ. η οποία λειτουργεί υπό την ευθύνη του 
Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ., της Μαθητικής Εστίας της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής 
Ακαδημίας η οποία λειτουργεί υπό την ευθύνη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, της 
μαθητικής εστίας της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης η οποία λειτουργεί υπό 
την ευθύνη του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου και της μαθητικής εστίας της 
Πατιμάδας Σχολής η οποία λειτουργεί υπό την ευθύνη του Πατριαρχικού Εξάρχου της 
Πάτμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν 
εισήγησης του Σ.Ε.Ε. κυρώνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας κάθε 
Εκκλησιαστικού Σχολείου. Ο Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται με ευθύνη της Εστίας 
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ή των αντίστοιχων υπεύθυνων κατά τις προβλέψεις του 
προηγούμενου εδαφίου και ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και 
λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας. 

5. Εντός τριών (3) ετών από την δημοσίευση της κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζεται ο τύπος και οι προϋποθέσεις για 
την χορήγηση άδειας λειτουργίας των  μαθητικών εστιών των εκκλησιαστικών σχολείων, οι 
υφιστάμενες Μαθητικές Εστίες οφείλουν να λάβουν άδεια από τον Υπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

6. Δικαίωμα σίτισης στη Μαθητική Εστία έχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν 
στο οικείο Εκκλησιαστικό Σχολείο. 
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Σημείο 42 

Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων 

Για τα θέματα των Εκκλησιαστικών Σχολείων που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές 
μονάδες της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με 
Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Ενότητα Γ'  

Μεταδευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 

Σημείο 43 

Κέντρα Ιερατικής Μαθητείας (Κ.Ι.Μ.) 

1. Από το σχολικό έτος 2018-2019 ιδρύονται: α) Κέντρο Ιερατικής Μαθητείας Νοτίου 
Ελλάδας και Αιγαίου που εδρεύει στην Αθήνα, β) Κέντρο Ιερατικής Μαθητείας Κεντρικής 
και Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία, γ) Κέντρο Ιερατικής Μαθητείας Βορείου 
Ελλάδας που εδρεύει στη Ξάνθη και δ) Κέντρο Ιερατικής Μαθητείας Κρήτης που εδρεύει 
στα Χανιά. Τα Κέντρα Ιερατικής Μαθητείας αποτελούν αποκεντρωμένες Περιφερειακές 
Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών κατόπιν πρότασης του Σ.Ε.Ε. ιδρύονται, καταργούνται, αναστέλλεται η 
λειτουργία  ή μεταφέρεται η έδρα των Κέντρων Ιερατικής Μαθητείας. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη 
του Σ.Ε.Ε. θεσπίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ι.Μ. 

Σημείο 44 

Στέγαση των Κ.Ι.Μ. και των Εστιών Ιεροσπουδαστών 

1. Τα Κ.Ι.Μ. και οι Εστίες Ιεροσπουδαστών στεγάζονται σε κτήρια που διαθέτουν οι Ιερές 
Μητροπόλεις, οι Ιερές Ενορίες, οι Ιερές Μονές, τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, τα Ιδρύματα 
Κοινωφελούς ή Εκπαιδευτικού χαρακτήρα, το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
Δικαίου. Σε περίπτωση που τα εν λόγω κτήρια διατίθενται δωρεάν για την στέγαση των 
Κ.Ι.Μ. και των Εστιών Ιεροσπουδαστών τότε οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, τα 
Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, τα Ιδρύματα Κοινωφελούς ή Εκπαιδευτικού χαρακτήρα και τα 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρους 
και τέλη. Η καταλληλόλητα των κτηρίων ελέγχεται από Επιτροπές Καταλληλότητας που 
συγκροτούνται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων. 

2. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τις παραχωρήσεις των ακινήτων και την καταλληλότητα 
των κτηρίων για τη στέγαση των Κ.Ι.Μ. και των Εστιών Ιεροσπουδαστών ρυθμίζεται με 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών κατόπιν 
εισήγησης του Σ.Ε.Ε. 

3. Το Κ.Ι.Μ. Νοτίου Ελλάδας και Αιγαίου και η Εστία Ιεροσπουδαστών του στεγάζεται στις 
εγκαταστάσεις της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. 
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Σημείο 45 

Διδακτικό Προσωπικό των Κ.Ι.Μ. 

1. Στα Κ.Ι.Μ. έχουν δικαίωμα να διδάξουν τα θεωρητικά μαθήματα, καθηγητές της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και ιδίως των Θεολογικών Σχολών, το διδακτικό προσωπικό των 
Τμημάτων Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι δημόσιοι 
εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 
ειδίκευσης και οι Κληρικοί που κατέχουν οργανική θέση Εφημερίου, έχουν τα προσόντα 
διορισμού στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 
τίτλου ειδίκευσης. 

2. Οι υποψήφιοι για την διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων επιλέγονται από το Σ.Ε.Ε. 
Τον Απρίλιο εκάστου έτους δημοσιεύεται πρόσκληση, ύστερα από εισηγήσεις των 
Διευθυντών των Κέντρων Ιερατικής Μαθητείας, στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα 
νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να διδάξουν στα Κ.Ι.Μ., να υποβάλουν αίτηση που 
συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 
στην προκήρυξη. Η αίτηση συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο 
αναφέρονται οι σπουδές, το συγγραφικό και λοιπό έργο τους. 

3. Τα κριτήρια επιλογής και κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας επιλογής στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται και συνέντευξη που διενεργεί το Σ.Ε.Ε. καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε. Ειδικά κατά 
τη συνέντευξη αποτιμάται η εγκόλπωση του σκοπού των Κ.Ι.Μ. κατά το σημείο 3 του 
παρόντος. 

4. Οι επιλεγέντες δημόσιοι εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης αποσπώνται επί τρία (3) έτη ή 
διατίθενται για την συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου στο Κέντρο Ιερατικής 
Μαθητείας. Οι επιλεγέντες Καθηγητές Πανεπιστημίου ή το εκπαιδευτικό προσωπικό των 
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών απασχολούνται σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες 
διατάξεις για την παροχή διδακτικού έργου. Οι επιλεγέντες Κληρικοί αποσπώνται ή 
διατίθενται στο Κέντρο Ιερατικής Μαθητείας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Μητροπολίτη και δεν 
δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής από το Δημόσιο. 

5. Το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του Διευθυντή, Υποδιευθυντή και των λοιπών 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Κέντρα Ιερατικής Μαθητείας καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

6. Η ιερατική μαθητεία διεξάγεται αποκλειστικά υπό την ευθύνη Κληρικών που κατέχουν 
οργανική θέση Εφημερίου σε οποιαδήποτε Ιερά Μητρόπολη και επιλέγονται από το Σ.Ε.Ε. 
κατόπιν αίτησής τους. Οι Κληρικοί τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων για θητεία τριών (3) ετών και δεν δικαιούνται πρόσθετης 
αμοιβής από το Δημόσιο. Η ανάκληση της απόσπασής τους είναι δυνατή με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε. Σε 
περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης Κληρικού πριν από την λήξη της τριετίας, αυτός δεν 
έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για την τοποθέτησή του σε Κ.Ι.Μ. για τα επόμενα 
τρία (3) έτη. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των Κληρικών για την διεξαγωγή της 
μαθητείας καλύπτονται από την ενδιαφερόμενη εκκλησιαστική αρχή. 

7. Τα κριτήρια επιλογής και κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας επιλογής των Κληρικών που 
έχουν την ευθύνη της ιερατικής μαθητείας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και συνέντευξη 
που διενεργεί το Σ.Ε.Ε. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε. 
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Σημείο 46 

Διευθυντής και Υποδιευθυντής του Κ.Ι.Μ. 

1. Ο Διευθυντής του Κ.Ι.Μ. είναι Κληρικός, μέλος του διδακτικού προσωπικού του και 
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν 
εισήγησης του Σ.Ε.Ε. Η θητεία του διαρκεί τρία (3) έτη και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
δώδεκα (12) έτη συνεχώς ή διακεκομμένα. Τα προσόντα, η διαδικασία και τα κριτήρια 
επιλογής καθώς και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Κ.Ι.Μ. 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν 
εισήγησης του Σ.Ε.Ε. Εάν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής πριν τη 
λήξη της θητείας τους, τότε επιλέγεται μέλος του διδακτικού προσωπικού για το υπόλοιπο 
της θητείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος. 

2. Ο Διευθυντής του Κ.Ι.Μ. λαμβάνει τις αποδοχές της οργανικής του θέσης και το επίδομα 
που προβλέπει ο νόμος για την κατοχή θέσης Διευθυντή Γενικού Λυκείου. 

3. Ο Υποδιευθυντής προέρχεται από το διδακτικό προσωπικό του οικείου ΚΙΜ και ορίζεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος σημείου. 

Σημείο 47 

Δικαίωμα φοίτησης στα Κ.Ι.Μ. 

Δικαίωμα φοίτησης στα Κέντρα Ιερατικής Μαθητείας έχουν: α) άρρενες Έλληνες πολίτες, 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου ή Γενικού 
Λυκείου, απολυτηρίου ή πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών 
σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οι οποίοι δεν έχουν 
χειροτονηθεί Κληρικοί, β) άρρενες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού 
Εκκλησιαστικού Λυκείου ή Γενικού Λυκείου, απολυτηρίου ή πτυχίου Επαγγελματικού 
Λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής οι οποίοι δεν έχουν χειροτονηθεί Κληρικοί και δεν έχουν την 
ελληνική υπηκοότητα υπό όρους και διαδικασίες που καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε. 

Σημείο 48 

Εισαγωγή Ιεροσπουδαστών στα Κ.Ι.Μ. 

1. Η εισαγωγή των Ιεροσπουδαστών στα Κέντρα Ιερατικής Μαθητείας γίνεται κατόπιν 
επιλογής που πραγματοποιείται σε δύο στάδια από Επιτροπή Επιλογής του οικείου Κ.Ι.Μ. 
Στο πρώτο στάδιο διενεργούνται οι συνεντεύξεις των υποψηφίων και όσοι κριθούν 
επιτυχόντες συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο κατά το οποίο εξετάζονται γραπτά. 

2. Η Επιτροπή Επιλογής για κάθε Κ.Ι.Μ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τρία μέλη που ορίζει η Εκκλησία της 
Ελλάδος, για τα Κ.Ι.Μ. Νοτίου Ελλάδος και Αιγαίου, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας και 
Βόρειας Ελλάδας, και η Εκκλησία της Κρήτης, για το Κ.Ι.Μ. Κρήτης, και δύο μέλη που ορίζει 
ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα οποία είναι εκπαιδευτικοί των 
μαθημάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή 
Καθηγητές των Θεολογικών Σχολών ή των Ιερατικών Τμημάτων των Ανωτάτων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της ημεδαπής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται όλες οι 
λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Επιλογής. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης 
του Σ.Ε.Ε., η οποία εκδίδεται το αργότερο την 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζεται ο 
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αριθμός των εισακτέων στα Κέντρα Ιερατικής Μαθητείας. Ο αριθμός των εισακτέων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους 40 για το Κ.Ι.Μ. Νοτίου Ελλάδος και Αιγαίου, 25 για το Κ.Ι.Μ. 
Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, 20 για το Κ.Ι.Μ. Βορείου Ελλάδας και 20 για το Κ.Ι.Μ. 
Κρήτης. 

Σημείο 49 

Πρώτο Στάδιο Επιλογής Ιεροσπουδαστών 

1. Η εν γένει προσωπικότητα, συγκρότηση και ικανότητα των υποψηφίων να ιερωθούν 
αποτιμάται μέσω συνέντευξης που διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής. Με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ποιοτικό πλαίσιο 
αξιολόγησης και η διαδικασία της συνέντευξης καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

2. Η Επιτροπή Επιλογής κάθε Κ.Ι.Μ. συντάσσει πίνακα επιτυχόντων του πρώτου σταδίου και 
τον αποστέλλει στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης η οποία τον αναρτά στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι έχουν 
δικαίωμα ένστασης ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών 
από την ανάρτηση του πίνακα επιτυχόντων του πρώτου σταδίου στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

3. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από την Επιτροπή Επιλογής του οικείου Κ.Ι.Μ., η 
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων τον πίνακα επιτυχόντων του πρώτου σταδίου. 

Σημείο 50 

Δεύτερο Στάδιο Επιλογής Ιεροσπουδαστών 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης 
του Σ.Ε.Ε., η οποία εκδίδεται το αργότερο την 15η Μαρτίου εκάστου έτους καθορίζεται η 
κοινή ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων όλων των Κ.Ι.Μ., τα γνωστικά 
αντικείμενα καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία και τη βαθμολόγηση 
των γραπτών εξετάσεων. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται στην κλίμακα ένα (1) έως 
είκοσι (20) και επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον έντεκα (11). 

2. Η Επιτροπή Επιλογής του οικείου Κ.Ι.Μ. συντάσσει τον πίνακα των επιτυχόντων του 
δεύτερου σταδίου και τον αποστέλλει στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης η οποία 
τον αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι 
υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής μέσα σε προθεσμία 
τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα επιτυχόντων του δεύτερου σταδίου στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

3. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων συντάσσεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων σε κάθε 
Κ.Ι.Μ. ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. Δεκτοί στα Κ.Ι.Μ. γίνονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά οι 
επιτυχόντες ωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός εισακτέων που προβλέπει η σχετική απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

4. Ο πίνακας των εισακτέων σε κάθε Κ.Ι.Μ. συντάσσεται από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής 
Εκπαίδευσης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. Κατά του πίνακα εισακτέων μπορούν να κατατεθούν ενστάσεις στην 
Διεύθυνση Θρησκευτικής Επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από 
την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, ο πίνακας εισακτέων σε κάθε Κ.Ι.Μ. κυρώνεται από τον 
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Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και, κατόπιν της κύρωσής του, αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

4. Σε περίπτωση που ένας επιτυχών του δευτέρου σταδίου δεν συμπεριληφθεί στον πίνακα 
εισακτέων του Κ.Ι.Μ. της επιλογής του λόγω συμπλήρωσης του αριθμού εισακτέων, έχει 
δικαίωμα να ζητήσει την συμπερίληψή του στον πίνακα εισακτέων άλλου Κ.Ι.Μ. εφόσον 
υπάρχουν κενές θέσεις καθώς και να συμπεριληφθεί στον πίνακα εισακτέων του επόμενου 
έτους εφόσον μείνουν κενές θέσεις στο Κ.Ι.Μ. της αρχικής επιλογής του. 

Σημείο 51 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κ.Ι.Μ. 

1. Η διάρκεια σπουδών στα Κέντρα Ιερατικής Μαθητείας ορίζεται σε δύο (2) έτη. Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τα θεωρητικά μαθήματα, την μαθητεία και την 
πτυχιακή εργασία. 

2. Τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα σπουδών των θεωρητικών μαθημάτων 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν 
εισήγησης του Σ.Ε.Ε. και μπορούν να διαφέρουν μεταξύ των Κ.Ι.Μ. ως προς τον τίτλο ή το 
περιεχόμενο των μαθημάτων ή τις ώρες διδασκαλίας συγκεκριμένων μαθημάτων χωρίς, 
όμως, να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας που προβλέπει το 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Στην εισήγηση του Σ.Ε.Ε. προς τον Υπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των θεωρητικών 
μαθημάτων περιγράφονται: α) σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες κατά μάθημα, β) 
διδακτέα ύλη διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
κάθε μαθήματος, γ) οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών 
τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων. Ειδικά για 
το Κ.Ι.Μ Νοτίου Ελλάδας και Αιγαίου, το Πολυμελές Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ. μπορεί να 
εκφράζει γνώμη προς το Σ.Ε.Ε. για το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των 
θεωρητικών μαθημάτων. 

3. Η μαθητεία διεξάγεται στους Ιερούς Ναούς της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του 
Χριστού και λοιπούς εκκλησιαστικούς χώρους ή ιδρύματα της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 
Εκκλησίας της Κρήτης ή των Ιερών Μητροπόλεων των Δωδεκανήσων. Μπορεί, επίσης, να 
διεξάγεται και σε Ιερούς Ναούς ή εκκλησιαστικούς χώρους ή ιδρύματα που ανήκουν στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο ή το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ή το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ή 
το Πατριαρχείο Αντιοχείας και βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Τα έξοδα 
διαμονής και διατροφής των ιεροσπουδαστών κατά την περίοδο της μαθητείας τους 
επιβαρύνουν την ενδιαφερόμενη εκκλησιαστική αρχή. Με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε. 
καθορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την διεξαγωγή της μαθητείας και ιδίως οι 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιεροσπουδαστών, οι επιδιωκόμενοι σκοποί και η 
διαδικασία αξιολόγησης των ιεροσπουδαστών. 

4. Με απόφαση του Σ.Ε.Ε. καθορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την διεξαγωγή 
της πτυχιακής εργασίας. Η ανάθεση πτυχιακής εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή 
ολοκλήρωση της μαθητείας. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται 
κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε. καθορίζεται η κατανομή των θεωρητικών μαθημάτων και της 
μαθητείας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Κ.Ι.Μ. 
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Σημείο 52 

Δίπλωμα Ιερατικής Μαθητείας 

1. Στους απόφοιτους των Κ.Ι.Μ. χορηγείται Δίπλωμα Ιερατικής Μαθητείας το οποίο 
αντιστοιχεί στο Επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, όπως ισχύει. 

2. Το Δίπλωμα Ιερατικής Μαθητείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για τον διορισμό 
σε κενή οργανική θέση Εφημερίου και την ένταξη των Κληρικών στα μισθολογικά κλιμάκια 
(Μ.Κ.) του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (Α’ 176) μετά τη χειροτονία τους σύμφωνα με τους 
Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού. 

3. Οι Κληρικοί που είναι κάτοχοι Διπλώματος Ιερατικής Μαθητείας κατατάσσονται στο Μ.Κ. 
2 της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) του άρθρου 9 του Ν.4354/2015. 

4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός σε κενή οργανική θέση Εφημερίου και η ένταξη 
Κληρικών στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) του 
άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (Α’ 176) χωρίς την λήψη του Διπλώματος Ιερατικής Μαθητείας 
σε όσους συντρέχουν ταυτοχρόνως οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) άνω του 25ου (εικοστού 
πέμπτου) έτους και όχι πέραν του 45ου (τεσσαρακοστού πέμπτου έτους), β) έγγαμοι, γ) η 
οργανική εφημεριακή θέση που πρόκειται να διοριστούν, βρίσκεται σε οικισμό κάτω των 
2.000 κατοίκων ο οποίος ανήκει σε ακριτική Μητρόπολη και ε) είναι κάτοχοι απολυτηρίου 
Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου ή Γενικού Λυκείου, απολυτηρίου ή πτυχίου 
Επαγγελματικού Λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολείου δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι εν λόγω Κληρικοί απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση κατοχής του Διπλώματος Ιερατικής Μαθητείας κατά την ημερομηνία διορισμού 
τους, γίνονται αυτοδικαίως δεκτοί σε Κ.Ι.Μ. της επιλογής τους επιπλέον του κατ’ έτος 
αριθμού εισακτέων, ως τόπος διεξαγωγής της μαθητείας τους κατά τις προβλέψεις της 
παραγράφου 3 του σημείου 53 θεωρείται η υπηρεσία τους στην οργανική εφημεριακή 
θέση που διορίστηκαν, υποχρεούνται να παραμείνουν σε αυτήν χωρίς δικαίωμα 
απόσπασης, μετάθεσης ή εν γένει μετακίνησης επί δέκα (10) έτη καθώς και να καταθέσουν 
το Δίπλωμα Ιερατικής Μαθητείας στις αρμόδιες υπηρεσίες εντός επτά (7) ετών από την 
δημοσίευση του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ειδάλλως απολύονται 
αυτοδικαίως. Με απόφαση του Σ.Ε.Ε. μπορεί να επιτρέπεται στους εν λόγω Κληρικούς η εξ 
αποστάσεως παρακολούθηση συγκεκριμένων ή όλων των θεωρητικών μαθημάτων του 
εκπαιδευτικού προγράμματος του Κ.Ι.Μ. στο οποίο έχουν εγγραφεί. 

5. Από την υποχρέωση κατοχής Διπλώματος Ιερατικής Μαθητείας για τον διορισμό τους σε 
κενή οργανική θέση Εφημερίου και την ένταξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια της 
κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαιδεύσεως (ΠΕ) του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (Α’ 176) 
εξαιρούνται οι απόφοιτοι των Θεολογικών Σχολών, των Ιερατικών Τμημάτων των 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής. 

Σημείο 53 

Ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες Ιεροσπουδαστών 

Το Δημόσιο καλύπτει τις ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες των 
Ιεροσπουδαστών των Κ.Ι.Μ. εφόσον δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες 
για την εφαρμογή της παρούσας πρόβλεψης. 
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Σημείο 54 

Πρόσβαση στις Θεολογικές Σχολές και στα Ιερατικά Τμήματα των Ανώτατων 

Εκκλησιαστικών Ακαδημιών 

1. Κατόπιν ειδικών εξετάσεων που οργανώνουν τα Τμήματα των Θεολογικών Σχολών της 
ημεδαπής, επιτρέπεται η εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών των κατόχων του Διπλώματος 
Ιερατικής Μαθητείας των Κ.Ι.Μ. Με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών, καθορίζονται 
όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος και ιδίως οι προϋποθέσεις 
και όροι εισαγωγής και εγγραφής, τα εξεταστέα μαθήματα, η ημερομηνία εξετάσεων και ο 
αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων. 

2. Κατόπιν ειδικών εξετάσεων που οργανώνουν τα Ιερατικά Τμήματα των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, επιτρέπεται η εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών των 
κατόχων του Διπλώματος Ιερατικής Μαθητείας των Κ.Ι.Μ. Με Απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης των Ιερατικών Τμημάτων, 
καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος και ιδίως οι 
προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και εγγραφής, τα εξεταστέα μαθήματα, η ημερομηνία 
εξετάσεων και ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων. 

Σημείο 55 

Χρηματοδότηση Κ.Ι.Μ. 

1. Τα Κέντρα Ιερατικής Μαθητείας χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 
με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ αντιστοιχία των ισχυόντων για τις Τάξεις Μαθητείας ή τα 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

2. Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας των Κ.Ι.Μ. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πλην του Κ.Ι.Μ. Νοτίου Ελλάδας και 
Αιγαίου που βαρύνουν την Ρ.Ε.Σ. 

Σημείο 56 

Σχολική Εφορεία Κ.Ι.Μ. 

1. Σε περίπτωση που το Κ.Ι.Μ. στεγάζεται σε κτήρια που λειτουργούν σε Δήμο εντός του 
οποίου λειτουργεί και Εκκλησιαστικό Σχολείο, τότε η Σχολική Εφορεία του Εκκλησιαστικού 
Σχολείου είναι αρμόδια για την διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Κ.Ι.Μ. με τις 
αρμοδιότητες που προβλέπει το σημείο 40 του παρόντος. Σε διαφορετική περίπτωση 
συστήνεται Σχολική Εφορεία με τη διαδικασία, τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στο σημείο 41 του παρόντος. 

2. Ειδικά στην περίπτωση του Κ.Ι.Μ. Νοτίου Ελλάδας και Αιγαίου, τα καθήκοντα και οι 
αρμοδιότητες της Σχολικής Εφορείας ασκούνται από το Πολυμελές Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ.  

Σημείο 57 

Σύνδεση των Κ.Ι.Μ. με φορείς 

Τα Κέντρα Ιερατικής Μαθητείας μπορεί να συνδέονται: α) με Α.Ε.Ι. και ειδικότερα με τις 
Θεολογικές Σχολές και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας, β) με 
ερευνητικούς φορείς και γ) με κοινωφελή ιδρύματα. Με κάθε φορέα μπορεί να συνδέονται 
περισσότερα του ενός Κέντρα Ιερατικής Μαθητείας. Για συγκεκριμένες δραστηριότητες το 
Κέντρο Ιερατικής Μαθητείας, με απόφαση του Σ.Ε.Ε., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
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του οικείου Διευθυντή ή του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. εφόσον πρόκειται για το 
Κ.Ι.Μ. Νοτίου Ελλάδας και Αιγαίου, μπορεί να συνεργάζεται και με τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. ή 
με άλλους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η σύνδεση των Κέντρων Ιερατικής 
Μαθητείας με τους φορείς γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με την ίδια απόφαση 
καθορίζεται το περιεχόμενο της σύνδεσης, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις και η 
διαδικασία. Ειδικά για το Κ.Ι.Μ. Νοτίου Ελλάδος και Αιγαίου απαιτείται και η σύμφωνη 
γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. 

Σημείο 58 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Κ.Ι.Μ. και του προσωπικού τους 

1. Η συστηματική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των Κέντρων Ιερατικής Μαθητείας 
έχει σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου 
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τον σκοπό 
ύπαρξης των Κ.Ι.Μ. 

2. Η διαδικασία, ο τρόπος, οι μέθοδοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου των Κ.Ι.Μ. και του προσωπικού τους καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Σ.Ε.Ε. 

Σημείο 59 

Εστίες Ιεροσπουδαστών 

1. Σε κάθε Κέντρο Ιερατικής Μαθητείας μπορεί να λειτουργεί Εστία Ιεροσπουδαστών. Τα 
έξοδα λειτουργίας της Εστίας Ιεροσπουδαστών βαρύνουν αποκλειστικά: α) την Ρ.Ε.Σ. για 
την Εστία Ιεροσπουδαστών του Κ.Ι.Μ. Νοτίου Ελλάδος και Αιγαίου, β) το Ίδρυμα Νεολαίας 
και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για την Εστία Ιεροσπουδαστών του Κ.Ι.Μ. Κεντρικής και 
Δυτικής Ελλάδας, του Κ.Ι.Μ. Βόρειας Ελλάδας και του Κ.Ι.Μ. Κρήτης. 

2. Οι Εστίες Ιεροσπουδαστών λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Ειδικά η Εστία 
Ιεροσπουδαστών του Κ.Ι.Μ. Νοτίου Ελλάδας και Αιγαίου λειτουργεί υπό την εποπτεία του 
Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. Με απόφαση του Σ.Ε.Ε. για τις Εστίες Ιεροσπουδαστών 
που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και με απόφαση του Πολυμελούς 
Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. για την Εστία Ιεροσπουδαστών του Κ.Ι.Μ. Νοτίου Ελλάδος και 
Αιγαίου καθορίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εστίας Ιεροσπουδαστών ο 
οποίος κοινοποιείται, επί ποινή ακυρότητας, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της 
Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. 

Σημείο 60 

Εξουσιοδοτικές - Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Με Προεδρικό Διάταγμα που προκαλείται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με: α) την οργάνωση και λειτουργία των Εκκλησιαστικών 
Γυμνασίων, των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Κέντρων Ιερατικής Μαθητείας, β) 
την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές των 
Εκκλησιαστικών Γυμνασίων, των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Κέντρων 
Ιερατικής Μαθητείας, γ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, χαρακτηρισμό της 
διαγωγής, τις κάθε είδους εξετάσεις, την αξιολόγηση των μαθητών και των 
Ιεροσπουδαστών και τα έντυπα και τους τίτλους σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων, 
των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Κέντρων Ιερατικής Μαθητείας, δ) τη 
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διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων ή 
τη συμπλήρωσή τους με παράταση του διδακτικού έτους των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων, 
των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Κέντρων Ιερατικής Μαθητείας, ε) την 
οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και στ) 
κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων, των 
Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Κέντρων Ιερατικής Μαθητείας. 

2. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση στα Εκκλησιαστικά Σχολεία 
κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017 συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτά έως και την λήξη του 
σχολικού έτους 2017-2018. Μετά τη λήξη του σχολικού έτους 2017 – 2018 η οργανική τους 
θέση μεταφέρεται στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στη γεωγραφική περιοχή του οποίου βρίσκεται το 
Εκκλησιαστικό Σχολείο ή σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της επιλογής τους και τοποθετούνται κατά 
προτεραιότητα στις πρώτες οργανικές θέσεις της ειδικότητάς τους που θα κενωθούν. Όσοι 
εξ αυτών επιθυμούν, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για να συνεχίσουν να υπηρετούν 
στα Εκκλησιαστικά Σχολεία σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο σημείο 26 
και εξής. Μπορούν, επίσης, να μεταταγούν σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις 
διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας ή φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις 
εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Ιερών Μητροπόλεων της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Ιερών 
Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου. Η 
μετάταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, κατόπιν αίτησης του εκπαιδευτικού και της σύμφωνης γνώμης της 
ενδιαφερομένης εκκλησιαστικής αρχής, με ταυτόχρονη μεταφορά της αντίστοιχης 
πίστωσης. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, οι ως 
άνω μετατάξεις διενεργούνται με μεταφορά της θέσης, που κατέχουν οι μετατασσόμενοι. 

3. Το διοικητικό προσωπικό των εκκλησιαστικών σχολείων διατηρεί τις θέσεις που κατέχει 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος. 

4. Μέχρι την 31/12/2021 για τον διορισμό και την ένταξη Κληρικών στα μισθολογικά 
κλιμάκια του άρθρου 9 του Ν.4345/2015 (Α’ 176) δεν απαιτείται η κατοχή Διπλώματος 
Ιερατικής Μαθητείας. 

 


